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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на въвеждането на пределни 
граници на риболовния капацитет за запаса от треска в източната част на 
Балтийско море, събирането на данни и мерките за контрол в Балтийско море, и 
на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на окончателното преустановяване 
на риболовните дейности на флотовете, извършващи риболов на треска в 
източната част на Балтийско море
(COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2019)0564),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C9-0161/2019),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от ...1

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A9-0000/2019),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

1 OВ C 0, 0.0.0000, стр. 0.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) 
2016/1139 по отношение на 
въвеждането на пределни граници на 
риболовния капацитет за запаса от 
треска в източната част на 
Балтийско море, събирането на данни 
и мерките за контрол в Балтийско 
море, и на Регламент (ЕС) № 508/2014 
по отношение на окончателното 
преустановяване на риболовните 
дейности на флотовете, извършващи 
риболов на треска в източната част на 
Балтийско море

за изменение на Регламент (ЕС) 
2016/1139 по отношение на 
намаляването на риболовния 
капацитет в Балтийско море, и на 
Регламент (ЕС) № 508/2014 по 
отношение на окончателното 
преустановяване на риболовните 
дейности на флотовете, извършващи 
риболов на треска в източната част на 
Балтийско море, треска в западната 
част на Балтийско море и херинга в 
западната част на Балтийско море

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 3, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) 2016/1139 на 
Европейския парламент и на Съвета3 се 
съдържа задължението за прилагане на 
екосистемен подход към управлението 
на рибарството, за да се гарантира, че 
отрицателното въздействие на 
риболовните дейности върху морската 
екосистема е сведено до минимум. 
Планът трябва да е в съответствие със 
законодателството на Съюза в областта 
на околната среда, и по-специално с 
целта за постигане на добро състояние 

(1) В член 3 от Регламент (ЕС) 
2016/1139 на Европейския парламент и 
на Съвета3 се съдържа задължението за 
прилагане на екосистемен подход към 
управлението на рибарството, за да се 
гарантира, че отрицателното 
въздействие на риболовните дейности 
върху морската екосистема е сведено до 
минимум. Планът трябва да е в 
съответствие със законодателството на 
Съюза в областта на околната среда, и 
по-специално с целта за постигане на 
добро състояние на околната среда до 
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на околната среда до 2020 г., 
предвидена в член 1, параграф 1 от 
Директива 2008/56/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета4.

2020 г. Освен това от съществено 
значение е планът да допринася за 
устойчиво рибарство.

__________________ __________________
3 Регламент (ЕС) 2016/1139 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
6 юли 2016 г. за създаване на 
многогодишен план за запасите от 
треска, херинга и цаца в Балтийско море 
и за видовете риболов, които 
експлоатират тези запаси, за изменение 
на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на 
Съвета и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1098/2007 на Съвета (ОВ L 191, 
15.7.2016 г., стр. 1).

3 Регламент (ЕС) 2016/1139 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
6 юли 2016 г. за създаване на 
многогодишен план за запасите от 
треска, херинга и цаца в Балтийско море 
и за видовете риболов, които 
експлоатират тези запаси, за изменение 
на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на 
Съвета и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1098/2007 на Съвета (ОВ L 191, 
15.7.2016 г., стр. 1).

4 Директива 2008/56/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 юни 2008 г. за създаване на 
рамка за действие на Общността в 
областта на политиката за морска 
среда (Рамкова директива за морска 
стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., 
стр. 19).

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С тази ситуация се обяснява и 
влошаващото се състояние на запаса от 
треска (Gadus morhua) в източната 
част на Балтийско море. Според ICES 
запасът се характеризира с 
неустойчиво ниски равнища на биомаса, 
които се дължат на съвкупност от 
фактори, свързани с недостатъчното му 
възпроизводство, състоянието на 
околната среда и промените в 
екосистемата, водещи до висока 
естествена смъртност (около три пъти 
повече в сравнение със смъртността от 
риболов) и прекомерна смъртност от 
риболов предвид състоянието на запаса. 
Биомасата на треската с търговски 
размер е на най-ниското ниво, 
наблюдавано от 1950 г. насам. Наред с 
това ICES прогнозира, че в 
средносрочен план (до 2024 г.) 
биомасата на репродуктивния запас ще 
остане под референтната точка за 
устойчивост дори и да не се извършва 
никакъв риболов. Поради това в 
становището си относно конкретния 
запас за 2020 г. ICES препоръчва нулев 
улов.

(3) С тази ситуация се обяснява и 
влошаващото се състояние на запаса от 
треска (Gadus morhua) в Балтийско 
море. Според ICES запасите се 
характеризират с неустойчиво ниски 
равнища на биомаса, които се дължат на 
съвкупност от фактори, свързани с 
недостатъчното им възпроизводство, 
състоянието на околната среда и 
промените в екосистемата, водещи до 
висока естествена смъртност (около три 
пъти повече в сравнение със 
смъртността от риболов) и прекомерна 
смъртност от риболов предвид 
състоянието на запасите. Биомасата на 
треската с търговски размер е на най-
ниското ниво, наблюдавано от 1950 г. 
насам. Наред с това ICES прогнозира, че 
в средносрочен план (до 2024 г.) 
биомасата на репродуктивния запас на 
треска в източната част на 
Балтийско море ще остане под 
референтната точка за устойчивост дори 
и да не се извършва никакъв риболов.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Въз основа на оценката на запаса 
от треска в източната част на Балтийско 
море беше приет Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2019/12485 на 
Комисията, с който риболовът на треска 
в подучастъци 24—26 на ICES се 
забранява до 31 декември 2019 г.

(5) Въз основа на оценката на запаса 
от треска в източната част на Балтийско 
море беше приет Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2019/12485 на 
Комисията, с който риболовът на треска 
в подучастъци 24—26 на ICES се 
забранява до 31 декември 2019 г. Тази 
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забрана имаше значително 
въздействие върху източния регион на 
Балтийско море, особено върху 
дребномащабния непромишлен 
риболов. Забраната също така оказа 
въздействие върху риболова в 
западната част на Балтийско море.

__________________ __________________
5 Регламент за изпълнение (ЕС) 
2019/1248 на Комисията от 22 юли 2019 
г. за установяване на мерки за 
облекчаване на сериозна заплаха за 
опазването на запаса от атлантическа 
треска (Gadus morhua) в източната част 
на Балтийско море (OВ L 195, 23.7.2019 
г., стр. 2).

5 Регламент за изпълнение (ЕС) 
2019/1248 на Комисията от 22 юли 2019 
г. за установяване на мерки за 
облекчаване на сериозна заплаха за 
опазването на запаса от атлантическа 
треска (Gadus morhua) в източната част 
на Балтийско море (OВ L 195, 23.7.2019 
г., стр. 2).

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) На 15 октомври 2019 г. Съветът 
прие политическо споразумение 
относно възможностите за риболов в 
Балтийско море през 2020 г. Това 
споразумение включва необходимо и 
безпрецедентно намаляване през 2020 г. 
на възможностите за риболов на треска 
в източната част на Балтийско море с 92 
% в сравнение с 2019 г. и ограничава 
използването на този ОДУ само до 
прилова. Следователно не се разрешава 
целеви риболов на този запас. Тъй като 
в подучастък 24 на ICES се среща най-
вече треска от източната част на 
Балтийско море, използването на ОДУ 
за треска от западната част на Балтийско 
море в подучастък 24 също се 
ограничава до прилова на треска от 
източната част на Балтийско море.

(6) На 15 октомври 2019 г. Съветът 
прие политическо споразумение 
относно възможностите за риболов в 
Балтийско море през 2020 г. Това 
споразумение включва необходимо и 
безпрецедентно намаляване през 2020 г. 
на възможностите за риболов на треска 
в източната част на Балтийско море с 
92% в сравнение с 2019 г. и ограничава 
използването на този ОДУ само до 
прилова. Следователно не се разрешава 
целеви риболов на този запас. Винаги са 
възможни риболовни дейности, 
извършвани за целите на научни 
изследвания, за да се проследи 
развитието на запасите от биомаса. 
Тъй като в подучастък 24 на ICES се 
среща най-вече треска от източната част 
на Балтийско море, използването на 
ОДУ за треска от западната част на 
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Балтийско море в подучастък 24 също 
се ограничава до прилова на треска от 
източната част на Балтийско море.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Риболовните флотове, които до 
момента са зависими от треската в 
източната част на Балтийско море, 
нямат възможност да извършват 
риболов на други запаси. Прогнозира се, 
че за компенсиране на икономическите 
загуби, причинени от забраната на 
риболова на треска в източната част на 
Балтийско море, би бил необходим 
допълнителен улов на други видове в 
размер на приблизително 20 000 тона. 
Съветът прие обаче значителни 
намаления и за други запаси — по-
специално с 65 % за херинга в западната 
част на Балтийско море, с 60 % за треска 
в западната част на Балтийско море, с 32 
% за писия, с 27 % за херинга в 
Ботническия залив и с 22 % за цаца.

(7) Риболовните флотове, които до 
момента са зависими от треската в 
източната част на Балтийско море, 
нямат възможност да извършват 
риболов на други запаси. Прогнозира се, 
че за компенсиране на икономическите 
загуби, причинени от забраната на 
риболова на треска в източната част на 
Балтийско море, би бил необходим 
допълнителен улов на други видове в 
размер на приблизително 20 000 тона. 
Съветът прие обаче значителни 
намаления и за други запаси — по-
специално с 65% за херинга в западната 
част на Балтийско море, с 60% за треска 
в западната част на Балтийско море, с 
32% за писия, с 27% за херинга в 
Ботническия залив и с 22% за цаца. 
ОДУ на херинга в западната част на 
Балтийско море беше значително 
намален за трета поредна година. 
ОДУ на треска в западната част на 
Балтийско море също беше 
значително намален. Във връзка с 
това запасите от треска и херинга в 
западната част на Балтийско море 
подлежат на намаления, които са 
сходни по въздействие с тези, които 
се прилагат за треската в източната 
част на Балтийско море.

Or. en
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Съгласно анализа на Комисията 
сегментите на флота, които са най-силно 
зависими от треската в източната част 
на Балтийско море, обхващат повече от 
300 кораба — главно траулери и кораби 
с хрилни мрежи на Литва, Латвия и 
Полша, а в по-малка степен и на Дания. 
Тези сегменти на флота са от голямо 
социално-икономическо значение, тъй 
като представляват около 20—50 % на 
съответните национални флотове на 
Литва, Латвия и Полша, изразено в 
еквиваленти на пълно работно време. 
Данните сочат, че само малък брой от 
тези кораби са достатъчно устойчиви, за 
да оцелеят при краткосрочна забрана на 
риболова, но не и при средно- или 
дългосрочна забрана. Останалата част 
от флота или вече е в тежко състояние, 
което ще се влоши още повече 
вследствие на забраната, или съвсем ще 
загуби рентабилността си. От много 
години насам усвояването на квотите за 
треска в източната част на Балтийско 
море е под 60 %, като през 2018 г. то 
спадна на 40 %, а през 2019 г. — преди 
началото на спешните мерки на 
Комисията в средата юли — до още по-
нисък процент, което отразява 
биологичния проблем в този вид 
риболов. Тъй като и в средносрочен 
план не се очаква възстановяване на 
доброто състояние на запаса от треска в 
източната част на Балтийско море, 
посочените сегменти на флота ще бъдат 
засегнати от траен структурен 
дисбаланс, което оправдава 
преструктурирането на флота.

(8) Съгласно анализа сегментите на 
флота, които са най-силно зависими от 
треската в източната част на Балтийско 
море, обхващат повече от 300 кораба — 
главно траулери и кораби с хрилни 
мрежи на Литва, Латвия и Полша, а в 
по-малка степен и на Дания и 
Германия. Тези сегменти на флота са от 
голямо социално-икономическо 
значение, тъй като представляват около 
20—50 % на съответните национални 
флотове на Литва, Латвия и Полша, 
изразено в еквиваленти на пълно 
работно време. Данните сочат, че само 
малък брой от тези кораби са 
достатъчно устойчиви, за да оцелеят при 
краткосрочна забрана на риболова, но 
не и при средно- или дългосрочна 
забрана. Останалата част от флота или 
вече е в тежко състояние, което ще се 
влоши още повече вследствие на 
забраната, или съвсем ще загуби 
рентабилността си. От много години 
насам усвояването на квотите за треска 
в източната част на Балтийско море е 
под 60 %, като през 2018 г. то спадна на 
40 %, а през 2019 г. — преди началото 
на спешните мерки на Комисията в 
средата юли — до още по-нисък 
процент, което отразява биологичния 
проблем в този вид риболов. Тъй като и 
в средносрочен план не се очаква 
възстановяване на доброто състояние на 
запасите от треска в източната част на 
Балтийско море, посочените сегменти 
на флота ще бъдат засегнати от траен 
структурен дисбаланс, което оправдава 
преструктурирането на флота.

Or. en
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Съгласно становището на 
ICES, публикувано на 29 май 2019 г., 
около 70 % от разтоварения улов на 
треска в подучастъци 24—28 са 
извършени от траулери с мрежи с 
прозорец тип Bacoma с размер на 
окото 120 mm или с трална торба 
T90, а 15 % от разтоварения улов на 
треска са извършени от кораби с 
хрилни мрежи с размер на окото 
между 110 mm и 156 mm. По принцип 
се счита, че тези дейности са 
насочени към целевия риболов на 
треска, и минималните размери на 
окото при тях са определени в 
Регламент (ЕС) 2019/1241 на 
Европейския парламент и на 
Съвета.7Останалите видове 
риболовни дейности в рамките на 
основните 15, при които са 
регистрирани най-големите 
разтоварвани количества треска, 
представляват по-малко от 5 % от 
общото разтоварено количество от 
този вид. Важно е да се гарантира, че 
равнищата на капацитет на флотовете, 
извършващи риболов на треска в 
източната част на Балтийско море, не 
се увеличават и че публично 
финансираното окончателно 
преустановяване на риболовни дейности 
води до действително намаление на този 
капацитет. Равнището на капацитета на 
тези два сегмента на флота на 
отделните държави членки следва да 
бъде ограничено до това на активните 
кораби през последните години преди 
прилагането на спешните мерки (2017 и 
2018 г.) и да бъде намалено, когато се 
изтеглят кораби с публична помощ с цел 
да се възстанови запасът от треска в 
източната част на Балтийско море.

(11) Важно е да се гарантира, че 
равнищата на капацитет на флотовете, 
извършващи риболов на треска в 
Балтийско море, не се увеличават и че 
публично финансираното окончателно 
преустановяване на риболовни дейности 
води до действително намаление на този 
капацитет. Равнището на капацитета на 
засегнатите сегменти на флота на 
отделните държави членки следва да 
бъде намалено под равнището на 
активните кораби през последните 
години преди прилагането на спешните 
мерки (2017 и 2018 г.) и да бъде 
намалено, когато се изтеглят кораби с 
публична помощ с цел да се 
възстановят запасите от треска в 
източната част на Балтийско море.
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__________________

7 Регламент (ЕС) 2019/1241 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 юни 2019 г. за опазване на 
рибните ресурси и защита на 
морските екосистеми чрез 
технически мерки, за изменение на 
регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕО) 
№ 1224/2009 на Съвета и на 
регламенти (ЕС) № 1380/2013, (ЕС) 
2016/1139, (ЕС) 2018/973, (ЕС) 2019/472 
и (ЕС) 2019/1022 на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна 
на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 
850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 
254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 
2187/2005 на Съвета (ОВ L 198, 
25.7.2019 г., стр. 105).

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Пределните граници на 
риболовния капацитет, които се 
отнасят конкретно за запаса от треска 
в източната част на Балтийско море, 
следва да се прилагат допълнително 
към мерките, определени в член 22 от 
Регламент (ЕС) № 1380/2013. С тези 
пределни граници капацитетът 
следва да бъде ограничен до най-
скорошното равнище на активните 
кораби, с изключение на тези, които 
през предходните години са били 
изтеглени без публична помощ. Освен 
това тези граници следва да 
гарантират, че корабите от други 
сегменти на флота не могат да бъдат 
прехвърлени към сегмента, който 
извършва риболов на треска в 

(12) Намаляването на риболовния 
капацитет, които се отнася конкретно 
за запасите от треска в Балтийско море, 
може да се прилага в съответствие с 
член 22 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
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източната част на Балтийско море. 
С цел да се гарантира спазването на 
пределните граници на капацитета 
държавите членки следва да уведомят 
Комисията за първоначалната 
пределна граница и за евентуалните ѝ 
промени.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Предвид сериозното положение 
на запаса от треска в източната част 
на Балтийско море следва да се въведат 
допълнителни мерки за контрол на 
риболовните дейности, насочени към 
този запас. Праговото количество, над 
което риболовен кораб е задължен да 
разтоварва улова си на определено 
място, следва да бъде намалено до 
250 kg. Освен това капитаните на 
риболовни кораби с квоти за треска, 
които извършват риболов в райони, 
където се среща треска от източната 
част на Балтийско море, трябва да 
гарантират, че риболовната им 
дейност може да бъде наблюдавана по 
всяко време от компетентните 
национални органи.

(13) Предвид сериозното положение 
на запасите от треска в Балтийско море 
следва да се въведат допълнителни 
мерки за контрол на риболовните 
дейности, насочени към тези запаси. 
Праговото количество, над което 
риболовен кораб е задължен да 
разтоварва улова си на определено 
място, следва да бъде намалено до 
300 kg, когато хвърлящата хайвер 
биомаса на треската в източната част 
на Балтийско море или западната част 
на Балтийско море е под MSY Btrigger.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ICES публикува аналитична 
оценка за треската в източната част 
на Балтийско море, но поради липса 
на необходимите данни не беше в 
състояние да предостави диапазони 
на смъртността от риболов и 
различни референтни равнища. 
Поради това е необходимо 
събирането на данни да се подобри, 
като се гарантира, че присъствието 
на наблюдатели на борда на 
корабите, извършващи улов на треска 
в източната част на Балтийско море, 
е поне 20 %.

заличава се

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел смекчаване на 
неблагоприятните икономически 
последици от извънредната и трайна 
ситуация на околната среда в Балтийско 
море и произтичащите от нея намаления 
на възможностите за риболов и с оглед 
на конкретните мерки, предвидени в 
многогодишния план за Балтийско море, 
следва да може да се предостави 
публично подпомагане за окончателно 
преустановяване на риболовни дейности 
чрез бракуване на риболовни кораби, за 
да може държавите членки да постигнат 
целите на своите планове за действие 
съгласно член 22 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013 и да намалят евентуалния 
структурен дисбаланс в сегментите на 
риболовния флот, обхванати от 
многогодишния план за Балтийско море. 
Поради това Регламент (ЕС) № 508/2014 

(16) С цел смекчаване на 
неблагоприятните икономически 
последици от трайната и 
отрицателна ситуация на околната 
среда в Балтийско море и 
произтичащите от нея намаления на 
възможностите за риболов и с оглед на 
конкретните мерки, предвидени в 
многогодишния план за Балтийско море, 
следва да може да се предостави 
публично подпомагане за окончателно 
преустановяване на риболовни дейности 
чрез бракуване на риболовни кораби, за 
да може държавите членки да постигнат 
целите на своите планове за действие 
съгласно член 22 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013 и да намалят евентуалния 
структурен дисбаланс в сегментите на 
риболовния флот, обхванати от 
многогодишния план за Балтийско море. 
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следва да бъде съответно изменен, за да 
се въведе отново подпомагане за 
окончателно преустановяване на 
риболовните дейности на корабите, 
които са силно зависими от треската в 
източната част на Балтийско море.

Поради това Регламент (ЕС) № 508/2014 
следва да бъде съответно изменен, за да 
се въведе отново подпомагане за 
окончателно преустановяване на 
риболовните дейности на корабите, 
които са силно зависими от треската в 
Балтийско море.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За да се гарантира 
съгласуваността на структурното 
адаптиране на флота в Балтийско море с 
целите за опазване, определени в 
многогодишния план, подпомагането за 
окончателното преустановяване на 
риболовни дейности чрез бракуването 
на риболовни кораби, които са силно 
зависими от треската в източната част 
на Балтийско море, следва да се отпуска 
при строги условия и да е свързано с 
постигането на измеримите цели при 
адаптирането и съответните средства, 
определени в плановете за действие за 
небалансираните сегменти.

(17) За да се гарантира 
съгласуваността на структурното 
адаптиране на флота в Балтийско море с 
целите за опазване, определени в 
многогодишния план, подпомагането за 
окончателното преустановяване на 
риболовни дейности чрез бракуването 
на риболовни кораби, които са силно 
зависими от треската в източната и 
западната част на Балтийско море, 
следва да се отпуска при строги условия 
и да е свързано с постигането на 
измеримите цели при адаптирането и 
съответните средства, определени в 
плановете за действие за 
небалансираните сегменти.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Предвид уязвимата екосистема 
на Балтийско море подпомагането за 

(18) Предвид уязвимата екосистема 
на Балтийско море подпомагането за 
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окончателно преустановяване на 
риболовни дейности следва да не се 
предоставя за модифициране на 
риболовни кораби, така че те да бъдат 
пренасочени към дейности, различни 
от търговския риболов (например за 
любителски риболов), които биха 
могли да имат вредно въздействие 
върху екосистемата. Поради това 
посоченото подпомагане следва да се 
предоставя само за бракуването на 
риболовни кораби.

окончателно преустановяване на 
риболовни дейности следва да не се 
предоставя за модифициране на 
риболовни кораби, така че те да бъдат 
пренасочени към други дейности. 
Поради това посоченото подпомагане 
следва да се предоставя само за 
бракуването на риболовни кораби.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Въвеждането на помощ за 
бракуване представлява непредвидена 
мярка в отговор на извънредна 
ситуация. Комисията не може да 
предостави допълнителни публични 
средства за окончателното 
преустановяване на риболовни 
дейности, които надхвърлят финансовия 
пакет за ЕФМДР, договорен за всяка 
държава членка. Ако обаче се 
предостави по-голяма гъвкавост в 
рамките на финансовия пакет за 
ЕФМДР, договорен за всяка държава 
членка, балтийските държави членки, 
които са определили окончателното 
преустановяване на риболовни дейности 
като инструмент за намаляване на 
структурния свръхкапацитет на своите 
флотове, извършващи риболов на треска 
в източната част на Балтийско море, 
ще имат възможност да реагират на 
извънредната ситуация, без да се 
излагат на опасност други важни 
приоритети на ЕФМДР, по-специално 
тези във връзка с устойчивото развитие 

(19) Въвеждането на помощ за 
бракуване представлява непредвидена 
мярка в отговор на извънредна 
ситуация. Комисията не може да 
предостави допълнителни публични 
средства за окончателното 
преустановяване на риболовни 
дейности, които надхвърлят финансовия 
пакет за ЕФМДР, договорен за всяка 
държава членка. Ако обаче се 
предостави по-голяма гъвкавост в 
рамките на финансовия пакет за 
ЕФМДР, договорен за всяка държава 
членка, държавите членки, които са 
определили окончателното 
преустановяване на риболовни дейности 
като инструмент за намаляване на 
структурния свръхкапацитет на своите 
флотове, извършващи риболов на треска 
в Балтийско море, ще имат възможност 
да реагират на извънредната ситуация, 
без да се излагат на опасност други 
важни приоритети на ЕФМДР, по-
специално тези във връзка с 
устойчивото развитие на рибарството, 
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на рибарството, аквакултурата и 
районите за рибарство, посочени в 
член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 508/2014. За ефективен начин да се 
предостави такава гъвкавост се счита 
препрограмирането на средства от 
категориите, посочени в член 13, 
параграфи 6 и 7 от Регламент (ЕС) 
№ 508/2014, за окончателното 
преустановяване на риболовни 
дейности.

аквакултурата и районите за рибарство, 
посочени в член 13, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № 508/2014. За 
ефективен начин да се предостави 
такава гъвкавост се счита 
препрограмирането на средства от 
категориите, посочени в член 13, 
параграфи 6 и 7 от Регламент (ЕС) 
№ 508/2014, за окончателното 
преустановяване на риболовни 
дейности.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Обезщетението за 
окончателно преустановяване на 
риболовните дейности на кораби не 
би било привлекателно за 
операторите, ако се компенсира от 
подпомагането за временно 
преустановяване на риболовните 
дейности, което в миналото се 
изплащаше в съответствие с член 25, 
параграф 5 от Регламент (ЕС) 
№ 508/2014. Такова компенсиране не 
би било логично, тъй като услугите се 
предоставяха за временното 
преустановяване на риболовните 
дейности на кораби в миналото, 
докато обезщетението за 
окончателно преустановяване е 
свързана с бъдещи ползи.

Or. en
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Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) С оглед на лошото икономическо 
положение на риболовните кораби на 
Съюза, които са силно зависими от 
треската в източната част на Балтийско 
море, и предвид необходимостта да се 
осигури подпомагане в рамките на 
ЕФМДР за окончателното 
преустановяване на риболовните 
дейности на тези кораби, беше счетено 
за целесъобразно да се предвиди 
изключение от осемседмичния период, 
посочен в член 4 от Протокол № 1 
относно ролята на националните 
парламенти в Европейския съюз, 
приложен към Договора за 
Европейския съюз, към Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и към Договора за създаване на 
Европейската общност за атомна 
енергия,

(21) С оглед на лошото икономическо 
положение на риболовните кораби на 
Съюза, които са силно зависими от 
треската в източната част на Балтийско 
море, и предвид необходимостта да се 
осигури подпомагане в рамките на 
ЕФМДР за окончателното 
преустановяване на риболовните 
дейности на тези кораби, беше счетено 
за целесъобразно да се действа 
възможно най-бързо, като 
същевременно се зачитат пълните 
демократични права на всички 
институции на Съюза.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (EC) № 2016/1139
Глава VIA – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРЕДЕЛНИ ГРАНИЦИ НА 
РИБОЛОВНИЯ КАПАЦИТЕТ

НАМАЛЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИЯ 
КАПАЦИТЕТ

Or. en
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Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (EC) № 2016/1139
Член 8 а – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Намаляване на риболовния капацитет за 
треска в източната част на Балтийско 
море

Намаляване на риболовния капацитет за 
треска в източната част на Балтийско 
море, треска в западната част на 
Балтийско море и херинга в 
западната част на Балтийско море

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (EC) № 2016/1139
Член 8 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка държава членка 
общият капацитет на корабите, 
извършващи риболов в подучастъци 
24—32 на ICES и оборудвани с уреди от 
посочените в параграф 2 категории, 
не може да надхвърля равнищата на 
капацитета на корабите, вписани 
към […]9 в регистъра на риболовния 
флот на Съюза, които през 2017 и 
2018 г. са извършвали дейност за тези 
съответни държави членки в 
посочените подучастъци. Държавите 
членки съобщават на Комисията 
равнищата на капацитета и 
съответните изчисления най-късно 
до […]10.

1. Държавите членки, които са 
приели план за действие в 
съответствие с член 22, параграф 4 
от Регламент (ЕС) № 1380/2013 във 
връзка с излишъка на капацитет на 
сегменти от флотовете, които 
включват кораби за целеви улов на 
треска в източната част на 
Балтийско море, треска в западната 
част на Балтийско море или херинга в 
западната част на Балтийско море, 
могат да използват мерки за 
окончателно преустановяване на 
риболовните дейности в 
съответствие с член 34 от 
Регламент (ЕС) № 508/2014. 
Държавите членки могат по всяко 
време да изпращат изменен вариант 
на своя годишен доклад съгласно 
член 22, параграф 2 от Регламент 
(ЕС) № 1380/2013 с цел да въведат или 
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изменят такъв план за действие.

__________________
9 Служба за публикации: да се въведе 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент
10 Служба за публикации: да се въведе 
датата, съответстваща на един 
месец след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (EC) № 2016/1139
Член 8 a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 се прилага за 
кораби, оборудвани с уреди от 
следните категории:

заличава се

а) теглени уреди с мрежи с размер 
на окото най-малко 120 mm, 
изработени от Т90, или най-малко 
105 mm, снабдени с прозорец тип 
Bacoma с размер на окото 120 mm;
б) статични мрежи с размер на 
окото най-малко 110 mm и най-много 
156 mm.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (EC) № 2016/1139
Член 8 a – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Общият капацитет на дадена 
държава членка, която прилага мерки 
за окончателно преустановяване на 
риболовни дейности съгласно член 34, 
параграф 4, буква б) от Регламент 
№ 508/2014, намалява с капацитета 
на корабите, изтеглени с публична 
помощ в съответствие с процедурите 
по член 22, параграф 4 от Регламент 
№ 1380/2013.

заличава се

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (EC) № 2016/1139
Член 8 a – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки уведомяват 
Комисията за всяко намаляване на 
общия капацитет в докладите, които 
се представят в съответствие с 
член 22, параграф 4 от същия 
регламент.“

заличава се

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (EC) № 2016/1139
Член 14 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 250 kg треска; а) 750 kg треска или 300 
килограма, ако биомасата на 
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репродуктивния запас на който и да е 
от запасите от треска в западната 
или източната част на Балтийско 
море е под MSY Btrigger,;

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (EC) № 2016/1139
Член 14 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Добавя се следният член 14a: заличава се
„Член 14а
Контрол на улова на треска
Капитаните на риболовни кораби, на 
които са предоставени възможности 
за риболов на треска в източната 
част на Балтийско море и които 
извършват риболов в подучастък 24 
на ICES в зони извън шест морски 
мили от изходните линии или в 
подучастъци 25—32, трябва да 
гарантират, че риболовната им 
дейност може да бъде наблюдавана по 
всяко време от компетентните 
органи на държавата членка. За тази 
цел тези риболовни кораби трябва да 
са оборудвани със система за 
наблюдение на корабите (VMS) или 
друга еквивалентна електронна 
система за наблюдение, 
сертифицирана от контролния 
орган.“

Or. en



PE644.735v01-00 24/28 PR\1193000BG.docx

BG

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (EC) № 2016/1139
Глава VIIIА

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Вмъква се следната глава: заличава се
„ГЛАВА VIIIА
СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
Член 14б
Присъствие на наблюдатели
Присъствието на наблюдатели на 
борда на корабите на Съюза, на които 
са предоставени възможности за 
риболов на треска в подучастъци 24—
32 на ICES, трябва е най-малко 20 %.“

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 508/2014
Член 13 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Държавите членки имат 
възможност да надвишат посочената в 
параграф 2 сума и да разпределят по-
малък размер от сумите, посочени в 
параграфи 6 и 7, в подкрепа на мерките 
по член 34, параграф 4, буква б).

10. Държавите членки имат 
възможност да надвишат посочената в 
параграф 2 сума и да разпределят по-
малък размер от сумите, посочени в 
параграфи 6 и 7, в подкрепа на 
инвестициите, посочени в член 30, и 
мерките по член 34, параграф 4, буква 
б).

Or. en

Обосновка

Важно е също така да се смекчат последиците от строгите ограничения на 
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рибарството на треска в източната част на Балтийско море, треска в западната 
част на Балтийско море и херинга в западната част на Балтийско море чрез 
диверсификация и нови форми на доходи за засегнатите рибари.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕС) № 508/2014
Член 34 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. в член 34, параграф 2 се добавя 
следната алинея:
„В случая на треска в източната 
част на Балтийско море, 
позоваването в букви а) и б) от първа 
алинея за двете последни календарни 
години се разбира като позоваване на 
годините 2017 и 2018.“

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 508/2014
Член 34 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) многогодишен план за запасите 
от треска, херинга и цаца в Балтийско 
море и за видовете риболов, които 
експлоатират тези запаси, създаден с 
Регламент (ЕС) 2016/1139 на 
Европейския парламент и на Съвета*, 
по отношение на корабите под тавана 
на общия капацитет за треска в 
източната част на Балтийско море, 
определен в член 8а, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № 2016/1139.“

б) многогодишен план за запасите 
от треска, херинга и цаца в Балтийско 
море и за видовете риболов, които 
експлоатират тези запаси, създаден с 
Регламент (ЕС) 2016/1139 на 
Европейския парламент и на Съвета*, 
по отношение на кораби за целеви улов 
на треска в източната част на 
Балтийско море, треска в западната 
част на Балтийско море или херинга в 
западната част на Балтийско море, 
определен в член 8а от Регламент (ЕС) 
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2016/1139.“

_____________________ _________________________
* Регламент (ЕС) 2016/1139 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
6 юли 2016 г. за създаване на 
многогодишен план за запасите от 
треска, херинга и цаца в Балтийско море 
и за видовете риболов, които 
експлоатират тези запаси, за изменение 
на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на 
Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1098/2007 на Съвета (ОВ L 191, 
15.7.2016 г., стр. 1).

* Регламент (ЕС) 2016/1139 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
6 юли 2016 г. за създаване на 
многогодишен план за запасите от 
треска, херинга и цаца в Балтийско море 
и за видовете риболов, които 
експлоатират тези запаси, за изменение 
на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на 
Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1098/2007 на Съвета (ОВ L 191, 
15.7.2016 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 508/2014
Член 34 – параграф 4б

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Подпомагането по параграф 4, 
буква б) не може да се предоставя, ако 
оценката на баланса между 
риболовния капацитет и 
възможностите за риболов в най-
актуалния доклад, посочен в член 22, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013, за сегмента на флота, 
към който спадат съответните 
кораби, не е била изготвена въз основа 
на биологичните и икономическите 
показатели, както и на показателите 
за използването на корабите, 
съдържащи се в упоменатите в същия 
регламент общи насоки.

заличава се

Or. en
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Изменение 31

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 508/2014
Член 34 – параграф 4в

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. Подпомагането по параграф 4, 
буква б) може да се предостави само 
ако са определени измерими цели при 
адаптирането и средства за 
постигане на баланс в съответствие 
с член 22, параграф 4 от Регламент 
(ЕС) № 1380/2013 за сегментите от 
флота, които включват корабите, 
посочени в член 8а, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2016/1139, и ако тези 
цели и средства са свързани с 
окончателно отписване на риболовен 
капацитет.

заличава се

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 508/2014
Член 34 – параграф 4 ва (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4ва. Подпомагането, предоставено 
на собствениците на кораби съгласно 
член 33, не се приспада от 
подпомагането, получено от 
собствениците на кораби съгласно 
настоящия член за същия кораб.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

От десетилетия насам екосистемата на Балтийско море е в уязвимо състояние. 
Последните научни изследвания относно състоянието на Балтийско море показват, че 
причина за обезпокоителното му развитие, наред с риболова, са редица екологични 
фактори, като напр. недостигът на кислород, експозицията на замърсители, 
повишаването на температурата, липсата на хранителни вещества, разпространението на 
паразити, размножаването на хищници и др. 

След спешните мерки, предприети от Европейската комисия по отношение на треската в 
източната част на Балтийско море на 23.07.2019 г. с пряко въздействие върху сектора на 
рибарството в целия Балтийски регион, Съветът прие на 15.10.2019 г. квотите за 2020 г., 
наред с другото, за треската в западната и източната част на Балтийско море и херингата 
в западната част на Балтийско море. ОДУ за херинга в западната част на Балтийско море 
бива значително намален за трети пореден път (2018 – -39%; 2019 -48%; 2020 -65%). ОДУ 
за треската в западната част на Балтийско море също беше значително намален – с -60%, 
и е на равнището на 2017/2018, което беше предшествано от значително намаление от 
-56% през 2017 г. и -20% през 2016 г. Намалението на ОДУ за треската в източната част 
на Балтийско море е особено сериозно за 2020 г. На практика Съветът на министрите взе 
решение за забрана на риболова, като все още е възможен само приловът на треска. 

Тези извънредни мерки ще доведат до излишен капацитет на флотовете и до сериозни 
отрицателни социално-икономически последици за съответните крайбрежни общности 
и риболовни предприятия в целия регион на Балтийско море. Тъй като засегнатите 
субекти от сектора на рибарството не могат да смекчат отрицателните последици сами, 
е редно ЕС да противодейства на тези последици чрез подходящи мерки. Те следва да 
включват небюрократични финансови мерки за смекчаване на въздействието от 
намаляването на капацитета на съответните флоти (окончателно закриване). Когато 
риболовният капацитет не е в ефективно равновесие с възможностите за риболов, 
държавите членки трябва да разработят и приложат подходящи национални планове за 
действие и да информират Комисията за своя напредък най-малко веднъж годишно. Като 
допълнителна мярка за контрол принципът на определените пристанища следва да бъде 
запазен и ограничен само в случай на положително развитие на запасите.

Въвеждането на окончателно закриване представлява отговор на извънредна ситуация. 
Като източник на тази небюрократична, гъвкава и бърза подкрепа следва да послужи 
преразпределение на съществуващите средства в рамките на ЕФМДР, които ще бъдат 
съфинансирани от държавите членки. Това включва инвестиции, които допринасят за 
диверсификацията на приходите на рибарите. Подпомагането, предоставяно в миналото 
за временно преустановяване на риболовни дейности, не следва да се включва в 
изчисленията за окончателното преустановяване на риболовни дейности. Това са две 
отделни услуги, които не трябва да се смесват.


